
 

Bezpečnostní pokyny pro pořadatele i účastníky turnajů ČBaS 

V reakci na stále probíhající pandemii nemoci covid-19 vydala STK ČBaS dne 10. září 2020 seznam 

bezpečnostních pokynů, které je nutné dodržet při pořádání turnajů schválených ČBaS a účasti na 

nich.  

ČBaS zároveň se seznamem opatření, který se může dále rozšiřovat, důrazně doporučuje vše 

konzultovat i s lokálními hygienickými autoritami a postup vzájemně koordinovat na základě 

aktuálních opatření v ČR. Jedině tak lze zabránit dalšímu šíření nemoci. 

1. Pokyny pro účastníky turnajů (hráče, trenéry, rozhodčí, doprovod, 

dobrovolníky atd.) 

Obecné pokyny 

• během cesty na turnaj dodržujte ochranná opatření: mějte zakrytá ústa a nos, dodržujte též 

rozestup alespoň 1 metr, dbejte na mytí rukou a pravidelnou dezinfekci, 

• pravidelně kontrolujte svůj zdravotní stav, měřte si teplotu a pozorujte možné symptomy nemoci 

covid-19 (kašel, horečka, únava, dušnost, …), 

• pokud na sobě symptomy nemoci covid-19 pozorujete, na turnaj necestujte; pokud se příznaky 

projeví v dějišti turnaje, okamžitě upozorněte pořadatele a zůstaňte v hotelovém pokoji, 

• nesdružujte se s ostatními účastníky turnaje, odstup dodržujte po celou dobu konání akce. 

V místě konání turnaje 

• Dodržujte odstup alespoň 1 metr od všech ostatních účastníků turnaje, 

• je povinnost mít zakrytá ústa i nos ve vnitřních prostorách, výjimkou jsou rozhodčí během zápasu 

a hráči při přípravě na zápas a během hry, 

• hráči a jejich trenéři jsou povinni dorazit do turnajové haly maximálně hodinu před zápasem, co 

nejdříve po odehrání zápasu je jejich povinnost halu opustit, 

• je doporučeno nepoužívat šatny a skříňky; hráči by měli do haly dorazit v zápasovém oblečení, 

• je doporučeno nepoužívat v hale po zápase sprchy, 

• je zakázáno podávat si před zápasem nebo po něm ruce se soupeři i rozhodčími, 

• hráč má povoleno mít při zápase pouze jednoho trenéra. 

 

2. Pokyny pro pořadatele turnajů 

V turnajové hale 

• Pokud to lokální hygienické autority vyžadují, je nutné zajistit měření teploty u vstupu do haly pro 

každého, kdo turnaj navštíví, 

• pořadatelé zajistí, aby byla dezinfekce dostupná pro všechny účastníky turnaje, a to po celou 

dobu jeho konání, 

• doporučujeme nechat vstupní dveře do haly otevřené, aby se účastníci turnaje nemuseli dveří 

dotýkat; pokud to není možné, po celou dobu turnaje by měl u dveří stát pověřený dobrovolník, 

• pořadatelé mají povinnost zajistit rychlé a důkladné čištění turnajové haly a dalších prostor, 

toalety je rovněž nutné pravidelně dezinfikovat, 

• pořadatelé mají povinnost zajistit karanténní místnost pro osoby, u nichž by se projevily 

podezřelé zdravotní příznaky, 



 

• je nutné zajistit oddělený prostor na tribuně pro diváky a oddělený prostor pro hráče a trenéry; 

oba prostory by od sebe měly být co nejdále a v obou prostorech je nutné dodržovat odstup 

alespoň 1 metr, 

• pokud jsou k dispozici rozehrávací kurty, maximální počet hráčů na kurtu v jeden moment jsou 

čtyři; na kurt jsou vpuštěni pouze hráči, kteří se chystají na zápas, 

• pokud je k dispozici občerstvení či stravování, pořadatel musí zajistit, že při využívání těchto 

zařízení bude možné dodržet hygienická opatření (distanc 1 metr). 

Na kurtu 

• Je zakázáno používat hráčské boxy (koše na zápasové vybavení, tedy bagy apod.), aby se zamezilo 

přenosu viru dotykem; namísto boxů je nutné na zemi vyznačit zónu, kam budou hráči své 

vybavení během zápasu odkládat, 

• za kurtem je pro jednoho hráče pouze jedna trenérská židle. 

U vstupu do haly 

• Pokud se turnaje mohou zúčastnit diváci, je nutné pro ně zajistit samostatný vchod; diváci se 

nesmí potkat s hráči, trenéry či rozhodčími, 

• je nutné připravit přehledný plánek haly, z nichž jsou patrné oddělené zóny pro jednotlivé 

skupiny (hráči, diváci, …). 

Média 

• Na turnaj je povolen vstup pouze omezenému počtu novinářů a fotografů (nutné konzultovat 

s hygienou), kteří mají povinnost po celou dobu nosit roušku;  

• je nutné jasně definovat oblast, kde se novináři mohou v hale pohybovat, a zároveň je nutné 

zajistit, aby nepřišli do kontaktu s hráči, rozhodčími ani organizátory, 

• rozhovory před a po zápase jsou zakázány. 

Dobrovolníci 

• ČBaS doporučuje využívat co nejmenšího počtu dobrovolníků; každý z nich by měl zastávat po 

celou dobu turnaje stejný úkol. 

Vyhlášení vítězů na pódiu 

• Je nutné zajistit takové prostory pro vyhlášení (pódium atd.), aby bylo možné dodržet distanc 1 

metr mezi medailisty, 

• ceremoniálu by se měl účastnit co nejmenší počet osob, 

• před a po ceremoniálu je nutné mít zakrytá ústa i nos a vydezinfikovat si ruce, 

• je zakázáno podávat si ruce, medaile a ceny by měly být položené na podnose, aby si je hráči 

mohli sami vzít. 

Match control/Řídící turnaje/Vrchní rozhodčí 

• Je nutné zajistit samostatný stolek pro řídícího turnaje a dodržovat vzdálenost alespoň 1 metr; 

pomocí bariér lze docílit toho, aby hráči či trenéři nechodili příliš blízko ke stolům, 

• osoba, která pro hlavní rozhodčí tiskne scoresheety, by si měla dezinfikovat ruce před dotykem s 

papíry a následně je položit na stůl jednotlivě tak, aby si každý rozhodčí mohl vzít pouze 

scoresheet určený pro jeho zápas bez toho, aby se dotkl ostatních scoresheetů. 



 
 

Hlavní rozhodčí a chování při zápase (platí pro turnaje, kde hlavní rozhodčí zajišťuje pořadatel) 

• Hlavní rozhodčí by měli být ubytování v jednolůžkových pokojích; pokud to není možné, ve 

dvoulůžkovém pokoji je nutné zajistit dvě oddělené postele s rozestupem alespoň 1 metr, 

• v hale má každý rozhodčí své vlastní označené sedadlo, 

• pořadatelé mají povinnost zajistit prostorný meeting point, kde jsou na zemi vyznačená území 

pro hráče a rozhodčí alespoň 1 metr od sebe, 

• je nutné zajistit speciální prostor pro nástup na kurt a odchod z něj, skupina odchozích se nesmí 

potkat se skupinou příchozích, 

• při nástupech i odchodech je nutné dodržet rozestup 1 metr, 

• rozhodčí používají k obsluze obrazovek každý své ovládací pero, 

• při předzápasovém losu stojí rozhodčí u sítě a každý hráč na své půlce na podávací čáře, 

• koše na ohrané míče by měly být k dispozici na obou stranách kurtu, aby hráči nemuseli míče 

vracet rozhodčímu na podání, 

• service judge míče hráčům nepodává, ale hází, měl by používat latexové rukavice a po každém 

zápase je měnit, 

• platí zákaz podávání rukou, před i po zápase je pro hráče i rozhodčí povinností použít dezinfekci. 

Situace s podezřením na nemoc covid-19 

Pořadatelé mají povinnost připravit nouzový plán, pokud by některý z účastníků začal vykazovat 

symptomy nemoci covid-19 (suchý kašel, horečka, dušnost, bolest v krku atd.). Jeho součástí by mělo 

být: 

• Zajištění karanténní místnosti pro osobu, která vykazuje příznaky, 

• zajištění plánu, jak takovou osobu bezpečně přepravit do zdravotnického zařízení, 

• mít připravený postup pro případ, že je někdo z účastníků během turnaje nebo krátce po něm 

pozitivně testován na covid-19,  

 

Upozornění ČBaS: Zajištění nouzového plánu ve shodě s relevantními autoritami je povinností 

každého pořadatele a nejvyšší nutností. Jedině tak může být zamezeno dalšímu šíření nemoci 

covid-19. 


